איגרת עמותת אפי  -אספרגר ישראל
ינואר 2014
חברים יקרים,
אנחנו שמחים לשלוח לכם את האיגרת הראשונה לשנת  ,2014המכילה מידע רב על הנעשה בעמותה ועל מסגרות ושירותים חדשים
המיועדים לילדים ובוגרים עם אספרגר .בסוף החודש נפתח את קורס המתנדבים/ות השני שלנו ,שיכשיר את המשתתפים בו
להשתלב בפעילויותיה השונות של העמותה .משתתפות קורס המתנדבות הראשון היו אלה שהניחו את התשתית לפרויקט התעסוקה
שלנו ואפשרו את הקמתו ,הן משולבות היום בעבודה השוטפת של העמותה על כל תחומיה ומחזקות אותה באופן משמעותי .אנו
מקווים שכך יהיה גם בהמשך ,כדי שנוכל להיטיב את השירותים הקיימים ולפתח תחומים נוספים.
העמותה מקיימת קשר עם חבריה והפונים האחרים אליה בדרכים שונות :בשיחות טלפון ,בדוא"ל ,בפגישות אישיות וגם דרך האתר
ובניוזלטר הדו–חדשי .עם זאת ,שירותי הקו הפתוח שלנו עדיין אינם פועלים מידי יום .כידוע ,עיקר עבודתנו נעשה בהתנדבות
וחסרים לנו אנשים לאיוש יומיומי של המשרד .לכן ,בפניותיכם הטלפוניות אנא השאירו פרטים ברורים והתאזרו בסבלנות .חשוב לנו
לענות לכל הפונים אלינו ,ואנו מקפידים על השבת השיחות.
בפתח שנת  2014אני מבקשת להזכיר לחברים את חובת תשלום דמי החבר .דמי החבר מהווים חלק משמעותי מתקציב העמותה,
וככל שתקדימו לשלמם כך יקל עלינו לממש את תוכניותינו ולעמוד באתגרים השנתיים שלפנינו.
שנה אזרחית טובה לכולם.
שולה שירן
יו"ר עמותת אפי – אספרגר ישראל
וצוות משרד העמותה
להרשמה כחבר חדש בעמותה לשנת  2014ולתשלום דמי חבר לחברי עמותה ותיקים הקש כאן.
עמותת אפי  -אספרגר ישראל משתתפת בצערה הגדול של פרופ' נירית באומינגר  -צביאלי על מות בעלה.
אנו מעדכנים את רשימות אנשי המקצוע באתר ,אם הינכם אנשי מקצוע ואינכם מופיעים באתר או אם ברצונכם לעדכן פרטים אנא
צרו קשר .הרשימות מחולקות לרופאים התפתחותיים ונוירולוגים ,פסיכיאטרים ,פסיכולוגים ,קלינאים ובעלי תפקידים בתחום
לקויות התקשורת ,חונכים.

קשרים על המדף  -מי צריך פרוטקציה כשיש קשרים? חוברות קשרים מודפסות  2013-2014בדרך אליכם .כמה זה עולה?  20ש'ח
בלבד )לחוברת אחת(,כולל משלוח בדואר .לפרטים המלאים )לחוברת קשרים לדוגמא משנת .(2010-2011

יוזמה להקמת מסגרת חינוכית תומכת
שמי מיכל מיצפון .אמא של ניר )בן  9וחצי( ושל עידן )בן  .(11עידן אובחן כילד עם אוטיזם בתפקוד גבוה ,תקשורתי מאוד ,חייכן
ושמח ,מאוד אוהב להיות בחברת ילדים ,לשחק איתם לפעול איתם ולהפעיל אותם ,יש לו אינטליגנציה גבוהה והוא יצירתי במיוחד.
עם זאת ,בשבע השנים האחרונות עידן אינו מוצא מסגרת חינוכית המתאימה לצרכיו ונכון לעכשיו נמצא שוב בבית .החלטנו לנסות
ולהקים מסגרת חינוכית תומכת יש מאין שתאפשר להם לגדול לפרוח
ולמצות את מלא הפוטנציאל הטמון בהם.
הורים לילדים בתפקוד דומה בכל הגילאים ומכל רחבי הארץ המעוניינים להיות חלק מהיוזמה מוזמנים ליצור קשר עם מיכל
בטלפון  052-3666843או בכתובת michalm1969@gmail.com

תעסוקה ,לימודים וצבא
'רמפה' הינה תכנית תעסוקה מיסודה של תבת-ג'וינט לצעירים )גילאי  (18-35שמעוניינים ,רוצים ,ומסוגלים לעבוד ולהתקדם
מקצועית ,למרות שהם מתמודדים עם מגבלה כלשהי.
אמונתנו היא שאוכלוסיית הצעירים עם מוגבלות היא משאב יצרני חשוב ותורם לחברה .תוכנית רמפה הינה שירות חדש במרכזי
הצעירים ובמרכזי רשות מקדמת תעסוקה בחמישה ישובים באזור הצפון ומטרתה הנגשת השירותים הקיימים ופיתוח שירותים
חדשים שיאפשרו לצעירים עם מגבלה להשתלב בעבודה .צוות רמפה מנוסה בהקמת מערך הנותן שרות מגוון הן למעסיק והן
למועסקים המכירים בצורכיהם המיוחדים .ייחודו בבניית מערך תמיכה ותיאום לו זקוק העובד בתוך מקום העבודה .פרטים
נוספים.

קבוצת אימהות מאזור עמק חפר מעוניינות לאכלס את כיתת התקשורת הנפתחת בשנה הבאה )לכיתה ז'( בילדים המאובחנים
כאספרגר

פרויקט התעסוקה של עמותת אפי – אספרגר ישראל נמשך ואנו מחפשים מתנדבים לסיוע בפרויקט .למעוניינים בפרטים נוספים
על אופי ההתנדבות אנא הקישו כאן.
באתר ניתן לקרוא אודות הפרויקט ,ישנה אפשרות להרשמה לפרויקט ,וכן דוחות התקדמות.
לפרויקט התעסוקה דרושות משרות ,זמניות וקבועות ,חלקיות וגם מלאות.
תודה להורים אשר מעת לעת מפנים אלינו מידע על משרות במקומות העבודה שלהם ,אנו נשמח להמשיך לקבל מידע על משרות
המתפרסמות בכל מקרה לציבור הרחב .עזרו לנו לעזור להם ...ניתן להפנות מידע במייל לeffie.taasuka@gmail.com :

"רואים רחוק" הינה תוכנית חדשנית ,המיועדת להכשיר ולשלב אנשים מהספקטרום האוטיסטי בהתנדבות משמעותית בצה"ל
בדגש על מקצועות המתאימים לחוזקות שלהם .לפרטי התוכנית והגשת מועמדות הקש כאן .

דיור
תכנית 'דיור נתמך' מיועדת להעניק ליווי ותמיכה לשילוב לחיים עצמאיים בקהילה .אנשים עם תסמונת אספרגר ,בגילאי 21-55
המעוניינים לעבור להתגורר באופן עצמאי או שכבר חיים באופן עצמאי אך זקוקים לליווי ,תיווך סיוע והכוונה מוזמנים לקחת חלק
בתכנית חדשה וייחודית ביוזמת "מסד נכויות" )מסד נכויות היא שותפות של ג'וינט ישראל ,ממשלת ישראל -משרדי הרווחה
והבריאות ,המוסד לביטוח לאומי וקרן משפחת רודרמן( ובשיתוף רשויות מקומיות .עמותת אפי  -אספרגר ישראל שותפה לליווי
וההדרכה לצוותי הדיור הנתמך בשלב גיוס המועמדים עם אספרגר לתכנית.
התכנית כוללת :ליווי והדרכה של מתאמ/ת טיפול ומדריכ/ה לקידום חיים עצמאיים ,סיוע במציאת דירה ,תיקונים קלים בבית,
תכנון כלכלי ,הכוונה והדרכה לניהול חיים עצמאיים ,מיצוי זכויות ,תיווך לשירותים למציאת תעסוקה ,שילוב חברתי ומענים בעת
חירום אישי .לפרטים נוספים.

זוגיות ,חיי חברה ופנאי
ב 23-לינואר  ,2014יום חמישי יפגשו  7בנים ו  7בנות לערב חוויתי ,קליל ,כיפי ומרגש המיועד כולו למציאת זוגיות .הערב נועד
לאנשים עם קשיים חברתיים )כגון אספרגר( .לפרטים נוספים ניתן להקיש כאן או ליצור קשר :אדר  052-5565013רינת 054-5637006

במכון טמיר לפסיכותרפיה פועלת קבוצה חברתית לבנים ובנות המתמודדים עם קשיים חברתיים .הקבוצה קולטת משתתפים
חדשים ,בהנחיית פסיכולוג ומנחה קבוצות .מפגשים חברתיים יזומים מתקיימים לאחר הקבוצה .לפרטים נוספים.

"החבר'ה" קבוצות חברתית לנוער על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה .הקבוצה נפגשת לפעילות חברתית תקשורתית .מטרת
הפעילויות הן הרחבת מעגל החברים ,בילוי זמן איכותי ומהנה יחד תוך פיתוח מיומנויות חברתיות ,תקשורתיות ,שפתיות
ומוטוריות .לפרטים נוספים.

במרכז וראייטי בירושלים עומדת להפתח בקרוב קבוצה חברתית לבנים בתפקוד גבוה מכיתות ה'-ו' .זאת ,במקביל לקבוצת הבנות
שנפתחה לפני חודשיים ,ופועלת בהצלחה .הקבוצה ,בהנחית מרפאה בעיסוק ומטפלת באמנות .לפרטים נוספים.

מכון ״מעבר לקשת״ מפעיל בפארק תעשיה עומר קבוצות חברתיות על ידי מטפלים בהבעה ויצירה לילדים ומתבגרים על הספקטרום
האוטיסטי בדגש פיתוח מיומנויות חברתיות ויחסים בין אישיים ,קבוצת שייכות ויצירת רשת חברתית .

קבוצת מיומנויות חברתיות לילדים .בפרדס חנה תפתח קבוצה המיועדת לילדים עם קשיים חברתיים ,הקבוצה פועלת במתכונת של
קבוצה קטנה )עד  6ילדים( ,מטרת המפגשים היא יצירת מרחב קבוצתי מכיל בו יוכלו הילדים להתנסות בחוויה חברתית מתווכת
ובטוחה ,אשר תאפשר להם לרכוש ,ללמוד ולשפר מיומנויות חברתיות .הקבוצה בהנחיית פסיכולוג קליני ומרפאה בעיסוק.

שירותים לבני משפחות
במכון שילת נפתחת קבוצת לימוד והעצמה להורים לילדים על ספקטרום האוטיזם .המנחות :מור אלון ,תואר שני בחינוך מיוחד,
עם התמחות באוטיזם ,מנחת קבוצות מוסמכת ומאמנת אישית .דינה קדם ,תואר שני בחינוך מיוחד עם התמחות באוטיזם ,מדריכת
מורים בחינוך המיוחד ,מנחת קבוצות משך הסדנא 10 :מפגשים ,אחת לשבוע בימי רביעי בשעה  20:30מועד פתיחה :פברואר2014 ,
לפרטים נוספים.
מתי יצא לכם לאחרונה לשבת עם הילד שלכם ,אחד על אחד ובאמת לדבר על הכל? התמודדות במשפחה ,שאחד מחבריה הוא ילד
עם צרכים מיוחדים ,מקרינה על כל אחד מחברי המשפחה והקשיים ,שחווה כל אחד מהם ,משפיעים על התא המשפחתי כולו .אנו
מציעים לכם לקחת רגע זמן משפחה ולבחור בין שני סוגי מפגשים :טיפול דיאדי וטיפול משפחתי .לפרטים נוספים.

הסדנה "כמו מניפה" מבקשת לאפשר מקום להכרות ועיבוד סיפורם של אימהות ואבות לילדים עם אספרגר דרך ביבליותרפיה.
הביבליותרפיה היא גישה טיפולית שבמרכזה עומדים תהליכי קריאה וכתיבה .דרכם האדם נפגש עם הסיפור שלו ,עם רגשות,
זיכרונות וחלומות ,מתבונן פנימה ופותח ערוץ ליצירתיות ולצמיחה אישית .מחיר מוזל לחברי עמותת אפי .פרטים נוספים.

ארגון קשר ,בסיוע קרן ג'נסיס ,לקח על עצמו להרחיב את התמיכה והליווי של משפחות עולים דוברי רוסית להן ילדים עם צרכים
מיוחדים ,להפגיש אותם עם הורים אחרים כמותם,במפגש אישי ,ובחיבור לקהילת קשר .למידע נוסף והזמנה בשפה הרוסית הקש
כאן.

אם אתם מתלבטים לגבי מידת ההתאמה של המסגרת הנוכחית לילדיכם ,חושבים כבר להתכונן לוועדות ההשמה,או שיש לכם כל
שאלה בקשר למסגרות החינוכיות האופציונאליות לעתיד ילדכם ...סניף קשר תל אביב והמרכז מציע מפגש עם בלהה אשר ,מומחית
בחינוך מיוחד .המפגשים יתקיימו בימי רביעי ,בין השעות  ,10:30-13:00בתיאום מראש ,בסניף קשר תל אביב והמרכז .המפגשים
הנם אישיים ויארכו חצי שעה .הייעוץ אינו כרוך בתשלום .לפרטים נוספים פנו לסניף קשר תל אביב והמרכז בטלפון03-5282518:
אם אתם מחפשים אוזן קשבת ,מקום משמעותי לדבר בו ולשתף ,אנחנו כאן .סניף קשר ת"א מציע פגישות פרטניות שבועיות לבני
משפחות מיוחדים )הורים ,אחים ,סבים( .הליווי יינתן על-ידי סטודנטים לעבודה סוציאלית המקבלים הדרכה מעו"ס מוסמכת.
מטרת הפגישות שיתוף ,הקשבה ,אוזן קשבת וסיוע בהתמודדות היומיומית .הפגישות יתקיימו פעם בשבוע בימי שלישי או חמישי
בתיאום אישי .לפרטים נוספים פנו לסניף קשר תל אביב והמרכז בטלפון03-5282518:

במרכז ״מראות" ,ביחידה להתפתחות הילד בבי"ח "דנה-דואק" לילדים ,נפתחה קבוצת הדרכה ייחודית להורים המונחית על ידי
ד"ר חגית נגר-שמעוני ,מנהלת מרכז "מראות" ואיל עציוני ,פסיכולוג קליני .הקבוצה מתקיימת בכל יום שלישי בשעה  16:00ועוסקת
במענה לקשיים השונים עימם מתמודדים הורים לילדים על הספקטרום האוטיסטי .ניתן להגיע ולהירשם במזכירות המכון
להתפתחות הילד תמורת טופס  17או בתשלום תעריף משרד הבריאות ,בטלפון03-5171506 :

מאמרים ,מחקרים אירועים וכנסים
קחו חלק בהערכת הדור הבא של תכניות התערבות לילדים עם ) ASD/ PDDובכללם תסמונת אספרגר ואוטיזם בתפקוד
גבוה( .לפרטים הקש כאן.

סוזן בויל" :יש לי תסמונת אספרגר" ,לידיעה המלאה.

הכנס "מדברים אוטיזם  "2014ב 17.1.14-באונ' תל אביב.

ערב בנושא :זכויות בחינוך ,וועדות שילוב ,השמה וערר .לפרטים נוספים יש לדפדף ביומן העמותה לתאריך 3.2.2014

